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Wilków. W drewnianym domku mieszka P. Dorota z mężem, siostrą  
i trójk ą dzieci. W mieszkaniu jest czysto, ciepło i serdeczna atmosfera. 

Pani Dorota i jej siostra są wychowankami Domu Dziecka. Wzruszone, dziękowały 
naszym Parafianom za dary. 
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Jezus urodził się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.  
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, 
znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był 
człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją 
potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: 
„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z 
Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię 
Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się 
wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi 
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze 
snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie. 

●●● 

    Dziś jest nasze adwentowe spotkanie ze św. Józefem… Z Pisma Świętego wiemy, że 
pochodził z rodu Dawida, że był zaślubiony z Maryj ą. Chrześcijańska tradycja podaje, 
że był sporo od Maryi starszy i że zmarł, zanim Pan Jezus rozpoczął swoją publiczną 
działalność.  
     Józef był cieślą. Kochał Maryj ę, z którą był zaślubiony. i oto nagle znalazł się w 
sytuacji, której za nic nie mógł zrozumieć: Maryja spodziewała się dziecka i Józef 
dobrze wiedział, że to nie będzie Jego dziecko. To były trudne dni dla Józefa, a jeszcze 
trudniejsze dla Marii. Ona wiedziała, co się dzieje w sercu Józefa. Kochała go. Co 
jednak mogła powiedzieć? Tajemnica zamykała jej usta. Pozostało milczenie i 
czekanie na interwencję Boga, a Bóg nie interweniował. Bóg milczał. Bóg czekał na 
sprawiedliwą decyzję Józefa i dopiero gdy ona zapadła, interweniuje. Jasna i pewna 
odpowiedź Anioła we śnie wprowadza spokój. Józef uwierzył Bogu. Uwierzył, choć do 
końca ani nie znał, ani tym bardziej nie rozumiał Bożych planów. 
    W życiu tak to już jest, że jasna i pewna jest droga za nami, przed nami jest zawsze 
tajemnica. Tylko od czasu do czasu rozjaśnia ją betlejemska gwiazda wskazując 
właściwy kierunek. 
    Prawdziwe szczęście i powodzenie naszych rodzin jest prawie całkowicie 
uwarunkowane naszą w nich osobistą postawą. Nie ulega wątpliwości, że kłopoty, 
nieporozumienia, problemy zawsze będą; jesteśmy ludźmi i od nich się nie uchronimy, 
ale próbujmy je wszystkie rozwiązywać w tym duchu, w jakim rozwiązywał swój 
problem dziś nam przedstawiony przed oczy św. Józef. On zaufał Bogu i całkowicie 
złożył w Nim swoją nadzieję. Zróbmy i my to samo. 
    Prośmy Pana Boga za przyczyną św. Józefa o dar wiary dla każdego z nas, o 
prawdziwą miłość w naszych rodzinach. Prośmy w intencji tych, którym tak trudno 
dzisiaj żyć, którzy nie wiedzą jak żyć i po co  żyć. 
 



OGŁOSZENIA 
1. Zapraszam młodzież gimnazjalną i starszą do ubierania choinek w środę, tj. 22 XII 
    po ostatnich Roratach. 
2. W piątek będziemy przeżywać Wigili ę Bożego Narodzenia. Zachęcam do 
    zachowania tradycyjnego postu. Rozpocznijmy tę uroczystość od zapalenia 
    świecy, odczytania Ew. wg. św. Łukasza 2,1-14 i odmówienia „Ojcze nasz…”. 
    Byłoby również bardzo dobrze, gdybyśmy wspólnie pośpiewali kolędy.  
3. Zapraszamy serdecznie wszystkich wiernych na Pasterkę. Proponuję przyj ść na 
    godz. 23.30 gdyż o tej godz. rozpoczniemy wspólny śpiew kolęd z towarzyszeniem 
    zespołu „Ichtis”. Eucharystia rozpocznie się o godz. 24.00 wniesieniem figury  
    dzieciątka Jezus do żłóbka. Na jej zakończenie chciałbym, abyśmy podzielili się 
    wspólnie opłatkiem. 
4. W I Dzień Świąt Msze św. o godz. 9.00 i 12.00, a w drugi /niedziela/ o godz. 9.00, 
    12.00 i 16.00. 
5. Zapraszamy osoby samotne i starsze na Spotkanie Wigilijne organizowane przez 
   Par. Zespół Caritas, które odbędzie się 9 stycznia 2011 r. /niedziela/ od g. 16.00. 
   Zapisy u pani: Barbary Skonecznej  – tel. 44 710 46 64; 
                            Wiesławy Sygitowicz  – tel. 663 319 627 
   oraz w zakrystii po Mszach św. 
    Atrakcj ą Spotkania Wigilijnego będzie występ zespołu „Amatorki” z Czerniewic. 
   Ofiary zebrane dziś z sianka na stół wigilijny przeznaczone są na w/w Spotkanie. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Pijany mąż wraca do domu o 2 nad ranem. Zdenerwowana żona robi mu kazanie: 
- Ile razy mam Ci powtarzać - wracaj do domu o 22, a wypić możesz najwyżej 2 kieliszki!? 
- Ojejku... Znowu mi się te cyferki pomyliły. 

●●● 

                           
Podziękowania Ks. Proboszcza z Wilkowa dla naszej Parafii za dobre serce… 



 
INTENCJE 

                                                 PONIEDZIAŁEK  20. 12. 2010 
16.00 -------------- 
                                                     WTOREK  21. 12. 2010 
16.00 Za +Zofię Hofman /int. od córki Heleny z dziećmi/. 
 
                                                     ŚRODA  22. 12. 2010 
16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Roraty. 
          O Boże błogosławieństwo dla Kacpra Jańskiego w 7 rocz. urodzin /int. od babci/. 
          Za +Mariusza Gieracha oraz cr. Gierachów; 
                +Teresę Jankowską /int. od siostry Małgorzaty z mężem i dziećmi/; 
                +Krzysztofa Cabałę /int. od Jacka z rodziną/; 
                +Halinę Gil w 1 rocz. śmierci. 
 
                                                                 CZWARTEK  23. 12. 2010 
16.00 Za +Mariannę i Aleksandra Idzikowskich, Henryka Niedźwieckiego oraz 
                  dziadków Niedźwieckich i Klimczaków. 
 
                                                   PIĄTEK  24. 12. 2010 
        WIGILIA 

24.00 Za Parafian 
 
                                                   SOBOTA  25. 12. 2010 
           BOŻE NARODZENIE 

  9.00 Za +Michała i Stanisławę Bogusławskich oraz Jana Więckowskiego 
                  i cr. Duczków; 
                +Krzysztofa Cabałę /int. od mamy/. 
12.00 Za +Jana Goskę, dziadków Gosków i Jarzębskich; 
                +Ewę Wolską i Antoniego oraz cr. Kutów. 
 
                                                    NIEDZIELA 26. 12. 2010 
             ŚWIĘTEJ RODZINY 

  9.00 Za +Janinę i Władysława Skonecznych oraz cr. Bisów; 
                +Szczepana i Jana Więckowskich. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Janiny i Jana Gradów w 60 rocz. ślubu 
                   oraz dla całej rodziny; 
           O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii i Jana Trzcińskich z racji 
                    45 rocz. ślubu. 
16.00 Za +Mariannę Klimczak, Katarzyn ę i Wincentego Cukrów oraz  
                  cr. Klimczaków. 
 
 
 
 

 
 


